
HEINOLA  23.8.2009 

tuomari: ELINA HAAPANIEMI 

keltainen/tiikerijuovainen 

urokset 

junioriluokka 

Edendane`s Hagbard FIN41170/08 
15kk keltainen. Erinomainen koko, sukupuolileima ja mittasuhteet. Erittäin hyvät ääriviivat seistessä, jalo 
voimakas, hyvänmuotoinen pää jossa riittävä pituus. Purenta ok. Hyvä kaula ja ylälinja, etuosa on vielä 
kapea ja koira seisoo hieman ranskalaisittain. Hyvä runko ja kauniisti kehittynyt takaosa. Liikkeiden tulee 
vielä kokonaisuudessaan parantua, erityisesti edestä. Erinomainen luonne. 
JUN EH1 
 
nuortenluokka 
 
Dogiwogin Dexter FIN52796/07 
23kk hyvin iloinen itseään täynnä oleva nuori uros. Erittäin hyvä sukupuolileima, sopivat mittasuhteet. 
Voimakas uroksen pää, jossa sopiva pituus. Kallo-osa saa hieman ”sulaa”. Riittävän tummat silmät. Purenta 
ok. Lapa on turhan etuasentoinen ja etuosa vielä ahdas. Hyvä rungon vahvuus ja sopivasti kulmautuneet 
takaraajat. Liikkuu asettuessaan takaa hyvin mutta etuliike on vielä liian löysä ja epävakaa. Tällä hetkellä 
vielä parempi seistessä kuin liikkeessä. 
NUO EH2 
 
Ritzypal`s Dracula FIN51263/07 
23kk Tyypiltään ja ääriviivoiltaan nuori uros, joka esitetään tänään liian hoikkana. Jalo, kaunislinjainen pää. 
Erinomaiset silmät ja ilme. Purenta ok. Kaunis kaula. Riittävä ylälinja, kohtuullinen luusto. Sopiva 
lapakulmaus. Kevyessä kunnossa tänään ja tarvitsee lisää runkoa. Riittävät takakulmaukset, liikkuu 
asettuessaan hyvin askelin ,mutta rungon tulee nyt täyttyä. 
NUO EH1 
 
valioluokka 
 
Edendane`s Henry Higgins FIN37095/03 
6.v Keltainen vahva tyylikäs maskuliininen uros jolla erittäin itsetietoinen olemus. Hyvät päänlinjat, muoto 
ja pituus. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hyvä purenta, riittävä kaula, hyvä ylälinja, vahva luusto, 
korkeat käpälät, hyvä runko sekä takakulmaukset. Liikkuu sivusta hyvin, takaliike voisi olla hieman 
huolitellumpi. Tasapainoinen kaunis kokonaisuus. 
VAL ERI1 PU1 ROP RYP-1 BIS-4 
 
Highesteem King IV Eden FIN27687/08 
2.v tiikerijuovainen jolla hyvin kaunis väritys. Vielä selkeästi nuori mutta kauniintyyppinen koira, jolla 
erittäin hyvä temperamentti. Voimakas maskuliininen pää, riittävä pituus, kauniit silmät ja ilme. Purenta ok. 
Kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto. Ikäisekseen riittävä runko. Lanne saa täyttyä hieman. Hyvä vahva 
takaosa. Liikkuu hyvällä askelmitalla, aavistuksen korkea hännän kanto. Tarvitsee vielä aikaa tullakseen 
parhaimmilleen. 
VAL ERI2 PU2 
 
veteraaniluokka 



 
Diplomatic's Val Kilmer FIN21975/03 
8.v keltainen aavistuksen laiskasti esiintyvät vahva tyylikäs mittasuhteiltaan erinomainen uros. 
Maskuliininen hyvän muotoinen pää, jossa hyvä pituus. Purenta ok. riittävän tummat silmät. Vahva luusto, 
korkeat käpälät. Vahva runko, hieman pehmeä ylälinja. hyvä askelmitta. Ikäisekseen ja kokoisekseen 
vetreässä kunnossa. 
VET ERI1 PU3 VET-ROP BIS-2-VET 
 
Dogiwogin Sundane FIN14506/01 
9.v keltainen, harmaantunut kauttaaltaan. Maskuliininen hyvä tyyppi. Aavistuksen matala. Hyvä pään 
muoto, kauniit silmät ja ilme. Purenta ok. Hieman turhaa kaulanahkaa, kaunis kaula, sopiva luusto. Käpälät 
saisivat olla kootummat. Vahva runko, voimakkaat takakulmaukset. Ikä näkyy hieman voimattomissa ja 
pehmeissä takaliikkeissä. Erinomainen luonne. 
VET EH2 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Heritage`s Hills Myles of Styles FIN59355/08 
15kk keltainen hyvin kaunislinjainen kauniisti feminiininen itsetietoinen juniorinarttu, jolla hyvät ääriviivat 
ja mittasuhteet. Vielä selvästi nuori mutta lupaava. Erittäin hyvänmuotoinen sopivan pituinen pää, tummat 
silmät. Luustoa voisi olla enemmän. Korkeat käpälät. Kohtuullinen lapa, erittäin hyvä runko. Hyvin 
kulmautunut takaosa, erinomaiset takaliikkeet, etuliike jää hieman lyhyeksi mutta lupaava juniori. 
JUN ERI1 PN3 SERTI 
 
nuortenluokka 
 
Daneplanet Cinnamon Dream FIN15552/08 
19kk. tiikerijuovainen, ikäistään nuoremmalta vaikuttava. Tänään hyvin hoikassa kunnossa esitetty nuori 
narttu. Hyvä pään muoto, oikea purenta. Toivoisin tummemmat silmät. Hieman lyhyt kaula, kauniit korkeat 
käpälät. Vielä ahdas edestä. Hyvin litteä runko, jonka tulee täyttyä paljon. Riittävät takakulmaukset. 
Liikkeessä tulisi olla huomattavasti enemmän pituutta ja voimaa, ei oikein näyttelykunnossa näin hoikkana. 
NUO T 
 
Kings Ransom Anna Alfadane Fin 57589/08 
18kk keltainen narttu jolla hieman savuinen väritys. Hyvät mittasuhteet mutta toivoisin hieman enemmän 
luustoa. Hyvä pään pituus ja linjat, mutta toivoisin tummemmat silmät. purenta ok. Riittävä kaula, hyvä 
ylälinja. Sopiva runko ja hyvin kulmautunut takaosa. Kohtuulliset takaliikkeet mutta etuliike jää kovin 
lyhyeksi. 
NUO EH1 
 
avoinluokka 
 
Love-Danes Ällis-Stella FIN19890/06 
2,5.v tiikerijuovainen, feminiininen narttu, jolla on hyvät ääriviivat mutta vaikuttaa ikäistään nuoremmalta. 
Hyvä päänlinja. Otsapenger voisi olla merkitympi, purenta ok. Keskiruskeat silmät. Turhan kevyt luusto ja 
melko litteä runko. hieman niukat takakulmaukset. kohtuulliset takaliikkeet mutta etuliikkeen tulisi olla 
huomattavasti parempi. Hyvä väri. 
AVO H 
 
Ritzypals Cool Mystery FIN48830/06 



Lähes 3.v kookas narttu joka esitetään turhan löysässä kunnossa. Erittäin hyvä luusto. Hyvät ääriviivat joskin 
voisi olla lanneosastaan lyhyempi. Erittäin hyvä pään muoto, tummat silmät, riittävä kaula. Sopiva luusto ja 
korkeat käpälät. Hieman tuhti. Hyvin kulmautunut takaosa, kovin löysä liikkeessä. Olisi edukseen 
huomattavasti jäntevämmässä kunnossa. 
AVO EH1 
 
valioluokka 
 
Alder Glade`s Daphne Great-M FIN39826/07 
4.v keltainen feminiininen hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu jonka alalinja ei ole tällä hetkellä 
parhaimmillaan. Koira esiintyy hieman laiskasti. Hyvä ilmeikäs nartun pää, oikea purenta. Riittävä luusto, 
korkeat käpälät. Hyvä runko ja kohtuulliset takakulmaukset. Saisi liikkuu huomattavasti vetävämmin. Tehoa 
ja askelmittaa tulisi olla enemmän. Kauniintyyppinen koira joka ei ole oikein esiintymistuulella. 
VAL EH4 
 
Edendane's My Fair Lady FIN37097/03 
6.v keltainen kookas vahva narttu, joka esitetään hieman tuhtina. Erinomaiset mittasuhteet ja hyvä olemus, 
mutta voisi olla hieman feminiinisempi. Erittäin hyvä pään muoto ja pituus, purenta ok. Vankkaluustoiset 
hyvin kulmautuneet raajat, korkeat käpälät. Liikkuu hyvällä askelmitalla mutta olisi edukseen hieman 
tiiviimmässä kunnossa. 
VAL ERI2 PN2 
 
Edendane's Pirates Gold FIN32929/07 
2.v 3kk keltainen kaunis nuori valio narttu jolla on erinomainen sukupuolileima ja kauttaaltaan hyvä 
rakenne. Erittäin hyvä pään muoto ja pituus, silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä purenta, ylälinja saisi 
tiivistyä hieman. Erittäin hyvä runko ikäisekseen. Vahvat hyvin kulmautuneet raajat. Hyvin sujuva liikkuja. 
Kaunis nuori koira. 
VAL ERI1 PN1 VSP 
 
Love-Danes Valentine FIN16370/03 
6,5.v keltainen narttu joka on kuono-osastaan hieman harmaantunut. Hyvin feminiininen, sopivat 
mittasuhteet, olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa. Itsetietoinen ilme, kaunis pää, hieman 
kuluneet etuhampaat. Riittävä luusto. Hyvät käpälät. Riittävä runko, hyvät takakulmaukset. Ryhtiä saisi olla 
hieman enemmän. Liikkuu takaa hyvin, riittävällä mitalla mutta hieman löysästi edestä, kaunis seistessä, 
löysä liikkeessä. 
VAL ERI3 PN4 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Edendane's 
Ryhmä keltaisia, korkeatasoisia, tyypiltään ja tasapainoltaan erinomaisia, itsetietoisia tanskandoggeja 
parhaimmillaan. Paljon onnea ryhmälle. 
KASV1 KP ROP-KASV BIS-1 KASV 
 
 
 
mustat/harlekiinit 
 
urokset 
 
pentuluokka 
 



Mi'havana Eye of the Tiger Fin62834/08 
7kk harlekiini, kauniisti kehittynyt pentu, jolla on hyvä väritys, selvä sukupuolileima, voimakas pää, jossa 
kallo saa vielä “sulaa”, hyvä purenta, erittäin hyvä kaula, vahva luusto. Käpälät saavta vielä tiivistyä, riittävä 
runko, hieman pitkä lanne. Liikkuu takaa hyvin. Edestä vielä löysästi, hyvä luonne. 
PEN1 KP ROP-PENTU 
 
nartut 
 
pentuluokka 
 
Namilon Susu FI10944/08 
8kk harlekiini narttu. Hyvä tyyppi, riittävät mittasuhteet, hyvä pään muoto. Oikea purenta, hieman lyhyt 
kaula. Riittävä luusto ja hyvät korkeat käpälät. Hyvä runko, takaosan tulee voimistua. Vielä hieman 
epävakaat liikkeet ja häntä on turhan korkea liikkeessä. Hyvä luonne 
PEN1 
 
urokset 
 
junioriluokka 
 
Mi'havana Downsouthjunkin FIN37542/08 
1.v voimakas vahva juniori uros, joka tarvitsee enemmän kehätottumusta. Vahva pää, jossa sopiva pituus. 
Tummat ,hieman avoimet silmät. Hyvä purenta, riittävä kaula, hyvä luusto. Heikot ranteet ja seisoo edestä 
kovin ranskalaisesti tällä hetkellä. Hyvä runko ja takakulmaukset. Hieman liian korkea häntä liikkeessä, 
kohtuulliset sivuliikkeet mutta edestakaisten liikkeiden tulee jäntevöityä vielä paljon. 
JUN EH2 
 
Ravendane Game on FI332597/09 
10kk Hyvin vahva, melko pitkä junioriuros joka tarvitsee enemmän ryhtiä ja esitetään hieman tuhtina. Liian 
raskas pää, josta puuttuu jaloutta ja ilmeen tulisi olla huomattavasti parempi. Purenta ok. Vahva luusto, 
korkeat käpälät. Hieman takakorkea tällä hetkellä ja kulmaukset ovat hieman niukat. Runsaasti löysää 
kaulanahkaa, löysät liikkeet. Koiran tulee jäntevöityä. Hyvä luonne 
JUN H 
 
Venco V.t. Buitergebeuren NHSB2700924 
15kk musta hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä junioriuros joka tarvitsee vielä hieman aikaa. Riittävä 
pään pituus, hieman vahva kallo. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Riittävä kaula. Ylälinja saa tiivistyä. 
Riittävä luusto. Toivoisin korkeammat käpälät. Vahva runko, hyvät takakulmaukset. Liikkuu riittävällä 
askelmitalla mutta hieman etumatalana. Voitaisiin esittää edukkaammin liikkeessä.  
JUN EH1 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 
Danemania Restless Heart FIN32780/08 
16kk musta. Riittävät mittasuhteet ja hyvä tyyppi, mutta tarvitsee enemmän aikaa. Hieman ”kuiva” pää, 
jossa otsapenger voisi olla merkitympi. Oikea purenta, kohtuullinen kaula, riittävä ylälinja. Toivoisin hieman 
enemmän luustoa, hyvin eloisa liikkeessä, hyvät sivuliikkeet, mutta liian epävarmat etuliikkeet. 
JUN EH1 
 
Danemanian Rosered Dream  FIN32781/08 



16kk musta narttu. Tarvitsee enemmän aikaa kehittyminseen. Hyvät ääriviivat, mutta vielä hyvin kevyt. 
Luustoa saisi olla enemmän, hyvä pään muoto. Keskiruskeat silmät. Riittävä otsapenger, hieman taipuneet 
välikämmenet ja litteät käpälät. Ikäisekseen riittävä runko. Riittävät takakulmaukset. Kapea reisi. Liikkuu 
takaa hyvin, vielä löysästi edestä. 
JUN EH2 
 
Dogiwogin Ft. Jatoria FIN57894/08 
11kk musta vielä hyvin litteä narttu jolla on hyvä koko ja ääriviivat. hyvä pään muoto, oikea purenta. 
Toivoisin hieman tummemmat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, kohtuullinen luusto. Hieman niukasti 
kulmautunut takaosa, tällä hetkellä hieman voimattomat takaliikkeet. Tarvitsee vielä aikaa. Hyvä luonne 
JUN H 
 
Mi'havana Destiny`s Star FIN37537/08 
12kk mantteli. Liian epävarmasti käyttäytyvä narttu joka tarvitsee enemmän itseluottamusta. Hyvä pään 
pituus ja vahvuus. Oikea purenta. Hyvä kaula, vahva luusto. Pehmeät ranteet ja käpälät voisivat olla 
korkeammat. Vahva runko, riittävät takakulmaukset. Tällä hetkellä kokonaisuutena pitkä ja tarvitsee 
hieman itseluottamusta. 
JUN H 
 
avoinluokka 
 
Danemanian Pikku Prinsessa FIN25848/07 
Hieman yli 2.v musta kookas narttu joka saisi olla tiiviimpi ja lyhyempi. Erittäin hyvä päänmuoto ja pituus. 
Keskiruskeat silmät, hyvä purenta. Ryhtiä saisi olla hieman enemmän. Hyvä luusto, korkeat käpälät. 
Lapakulmauksen tulisi olla parempi. Hieman tuhti runko. Hyvät takakulmaukset, riittävä askelmitta. Mutta 
koiran tulee jäntevöityä liikkeessä. 
AVO EH1  
 
veteraaniluokka 
 
Danemanian Calla Camelina FIN26287/99 
10.v 2kk musta, erittäin hyvä koko. voimakas narttu, jolla on hyvä pään muoto ja pituus. Hyvät silmät ja 
ilme. Iänmukainen purenta. Hyvä luusto, hieman pitkä runko. Riittävästi kulmautuneet takaraajat. Erittäin 
hyvä seistessä, mutta valitettavasti liikkeet kielivät iästä. 
VET EH1 
 
kasvattajaluokka 
 
Kennel Danemanian  
Ryhmä neljästä mustasta nartusta, joiden iät vaihtelevat 16kk:sta 10.v:een.koirissa on iän mukaista tyyppi 
ja kehitysvaihtelua ja mittasuhteet vaihtelevat hieman. Nuoremmat koirat tarvitsevat enemmän luusto ja 
hieman voimakkaammat päät. 
KASV1 
 
 
 
sininen 
 
nartut 
 
junioriluokka 
 



Bonel Ä-Yön Tiia-Maria FIN52858/08 
10kk vielä kovin litteä, hyvänkokoinen juniorinarttu jolla hyvät mittasuhteet mutta joka esitetään tänään 
kovin hoikassa kunnossa. Hyvät päänlinjat ja oikea pään pituus. Oikea purenta. Korkeat käpälät, aavistuksen 
pukinjalkainen, liian litteä runko. Vahvat takakulmaukset, liikkuu takaa hyvin mutta etuliikkeen tulisi olla 
pidempi. 
JUN H 
 
valioluokka 
 
Herdolf Edoran Dreyàuc  FIN46568/07 
2.v hyvä tyyppi ja koko. Hieman rauhattomasti esiintyvä valionarttu. Hyvä päänmuoto ja pituus, ilme voisi 
olla parempi. Purenta ok. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto, korkeat käpälät. Hieman tuhti runko. 
Reidessä voisi olla enemmän leveyttä. Saisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin ja liikkua paremmalla 
askelmitalla sekä edestä että takaa. Saisi olla jäntevämpi kauttaaltaan. 
VAL EH2 
 
Bonel Victoria FIN46546/05 
3.v 10kk vanha, erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan erittäin hyvä narttu. Oikea 
purenta, hyvät silmät ja ilme. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Sopiva luusto, korkeat käpälät, hyvä runko ja 
takaosa. Liikkuu hyvin, tasapainoinen kokonaisuus. 
VAL ERI1 PN1 ROP 
 


